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প্রণীত। 7. ইটিশ 

কটন লাইব্রেরী, বাঁজাল। বাজার, ঢাকা । 

১৩১০৯ 

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুল্য 1”* ছয় আনা মাত্র । 



বাংলার 

বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী 

শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 

কর্তৃক 

চিত্রান্কিত । 

বই 6৬ পপি / ্  

ঢাক! আশুতোষ প্রেসছইতে 

শ্রীরেবতীমোহন দাস দ্বার। মুদ্রিত । 



উদ্পহাল প্রশ্টা। 

সত্যনিষ্ঠ 

গ্রভকশ্িম্ত্র টি * 

পুণ্যকাহিনী 

আমার 

উপহার দিলাম । 
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 প্রস্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ । 

ছেলেদের চণ্ডী (২য় সংস্করণ ) 

সর্ববানন্দ 

শাক্যসিংহ 

৬/অদ্ধকালী 

ভগীরথ 

[05৮11007105 002--5 3000 

নৃতন প্রাথমিক পাঠ ( তৃতীয় 'ও চতুর্থ মানের জন্য 

ঢাঁকার পুরাতন কথা! (সত্বরই বাহির হইবে ) 

খাসিয়া পাহাড় ও খাসিয়াদের কথা (পু) 

প্রাপ্তিস্থান । 

ঢাঁক--কটন লাইব্রেরী, হবিগঞ্জ কটন ল'ইব্রেরী ও 

ঢাকা ও কলিকাতাপ্ন প্রদিদ্ধ২ পুস্তকালয়। 



উৎসর্গ 

স্ম্বেহেল্ 

সুধীর, পটু, শীহার ও শঙ্কর । 

আজ তোদের ভাতে পুন” তুলে দিলাম । তোদের ভাইয়ে 

ভাইয়ে এখন কত স্েহ, কত আদর, তোরা যেন এক প্রাণ 

সামার এ দান তোর। সকলে সমান ভাগ ক'রে চিরদিন ভোগ 

করিস্। এ দ্রানের সামগ্রী কত স্রন্দর, উহা ভোগ-বাসন। বিরভিত 

আগ মভিমায় সমুজ্জবল | 

[তোদের দল ভেঙ্গে সে দিন প্রুবতুলা রাখালদাঁস আগে চলে 

গাছে । সত্য তাৰ প্রাণের মন্ত্র ছিল। যাহা অনন্ত কালের জন্য 

ধন € চিরমধুর, সেই আদর্শ সে-হ তোদের চক্ষের অম্মুখে 

প্রতিষ্ঠিত করেছিল । সে এখন কোগায় জানিস্। সে প্রবলোকের 

অধিবাসা হবেছে এবং সে অত দুর থেকে তোদের সকলকেই 

দেখ্ভে পায়। তেরা তারই আদর্শ অনুকরণ ক'রে ভাল হলে 

সে কত খুসি হবে, মন্দ হ'লে মনে বড় ব্যথা পারে । 

তোরা সকলে ফ্ুবের মত আত্মনির্ভর ক'রে দাড়াতে শেখ। 

ধবের দেশে তোদের জন্ম, এ মাটাতেই ধন্মগ্রাণ প্রব জন্মায়, 

জগতের অনাত্র বিরল । তোরাও চেষ্টা করলে প্রুর হতে 

পার্বি, এই আমার বিশ্বাস । 



অভিমত । 

ছেলেদের চণ্তী। 
১। স্তর গুরুদাস :** ভাষ। অতি সরল এবং ছেলেদের পাঠোপযোপী 

২। রাজা প্যারীমোহন ... উপদেশপূর্ণ । ভাষা অতি সরল । 

৩। জষ্টিন্ মিত্র '** উপাখানভ।গ বেশ স্থন্দর ভাবে লিখিত । 

৪। মিসেস্ দে .** সুন্দর হুন্দর ছবি আছে। ভাষা! অতি প্রাঞ্জল । 

৫ | ন্বর্ণকুমারী দেবী ... ভাষা বেশ সহজ ও হুন্দর। 

৬। হাীরেন্দ্রনাথ ..*. চণ্ডীর গল্পাংশ আপনি বেশ চিত্রাকৰবক ভাবে বলিতে 

পারিয়াছেন। 

৭1 মিঃ সতোন্দ্রনাথ ... ছেলেদের বেশ পাঠা হবে। ছবিগুলিতে তাদের 

মন আকৃষ্ট হবে । 

৮। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দরচন্ত্র শান্রী এপ শ্সুন্দ্তর ভ্ডিজ্র 

অত্তিঅঙ্স বাজ্লাল। পুজ্তক্ষে ছেখিক্সাছি ললিস্থা 
ন্বোণ্ হস্ত্র। বড়ই পাঠা । 

৯। বিধুভৃষণ গোস্বামী ... ভাষা গল্পের ভাষার ন্যায় হুখবোধ্য ও নরল। 

১০। ভারতী **১ চণ্ীর কাহিনীটি লেখক বেশ গুছাইয়। লিখিয়াছেন । 

১১। জ্যোতি? »* এমন বহি আর বাহির হয় নাই । 

১১। প্রতিভা -.* এমন এন্দর সরল ভাষায় লিখিত ছুগা পূজার পুথি 

হাতে লইয়া যে শিশুগণ আনন্দে বিহ্বল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 
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ন্িনল্েদেন। 

ধঁকচরিত্র ভারতবর্ষেরই একান্ত নিজস্ব, অপূর্বব 

সামগ্রী । রবের বীজ মন্ত্র সীমাহীন ও অন্তহীন। ব্রহ্ষনিষ্ঠ 
ফ্রবের আত্মসংঘম, অলৌকিক কর্ম্মানুষ্ঠান, কঠোর সাধনা 
ও সরল বিবেক এক দিন এই পুণ্য দেশকে উজ্জ্বল ও 

পুলকিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাচীন যুগে গ্রুবের ন্যায় 
আরও যে শত শত ধশ্মবীর বালক এই ভারতভূমিতে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কে তাহার ইয়ত্ব করিবে ! প্রুবের 

চিত্র চিরম্বন্দর ও জীবন্ত, ইহা জগতের সর্বব আদর্শ 

অপেক্ষা মহত্তে শ্রেষ্ঠ । পঞ্রবের তপস্থা, প্রবের প্রতিজ্ঞা, 

অনাদিকাল হইতে গঙ্গাধারার ন্যায় হিন্দু বালকের নৈতিক 

জীবনের আহার যোগাইয়া আসিতেছে । 

্রীমন্ভাগবত,ও বিষুপুরাণের ছায়! লইয়! সরল ভাষায় 
এই গ্ুবচরিত্র রচিত হইল । বাঙ্গালার বালক-বালিকার 

হৃদয়ে ত্যাগ, সংযম ও স্বাবলম্বনের ভাব পুমরুদ্দীপনের 

জন্যই আমার এই ক্ষীণ প্রয়াস। শুধু প্ুব-কথা পড়িলেই 

ধ্রুব হওয়া যায় না, প্রুবের ধন্মন ও কম্ম জীবনের প্রতি 

কথাটি প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিয়া সেই 'ভাকে 



(৮০ ) 

জীবনকে" প্রবুদ্ধ করিতে পারিলেই, প্রুবের মত কৃতী 

হওয়া যায়। 

ফ্রবলোক হইতে সেই অত্যুজ্বল খ্রুব-তারার পুণ্যা- 
লোক আমাদের দেশের বালক-বালিকাদের মন্তকে ও 

হৃদয়ে বর্ষিত হউক ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা । 

বিদ্াবিনোদ কুটার, 
দেবভোগ, 

সুন্দীগঞ্জ, ঢাকা । শরীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
১৩১৮ সন) 



ভ্ভম্বিক্কা। 
আঙ্গ কাল অনেক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাওয়া যায় 

যে বর্তমান কালের বঙ্গীয় হিন্দু যুবক ও বালকগণকে পূর্বের স্যার 

গুরুজনের প্রতি সন্মান, শিষ্টাচার, আস্তিক্য বুদ্ধি প্রভৃতি সদ্্গুণের 
অধিকারী হইতে দেখা যায় না। কথাটা অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট 

বলিয়! উড়াইয়৷ দেওয়া চলে না। ইহার মূলে সত্য নিহিত আছে। 

অনেক মাতা পিতাকে যে সন্তানের অনদ্বাযবহারে হৃদয়ে মন্মান্তিক 

বেদনা অনুভব করিয়া ছঃখাশ্রমোচন করিতে হয়--অনেক আত্মীয়কে 

সন্তপ্ত হইতে হয়-_ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে । যাহারা! বঙ্গীর হিন্দু- 
সমাজের ভবিষ্যৎ আশারস্থল তাহাদিগের মধ্যে এরূপ ভাবের উদয় 

ও প্রসার কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। ইহার প্রতীকারের 

জন্য সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই যত্রপরায়ণ হওয়া কর্তব্য । কিন্তু 

প্রতীকার করিতে প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে ইহা সবিশেষ পর্্যালোচন! 

করা উচিত যে, এই অবাঞ্ছনীয়, অনর্থপ্রস্থতি, লোকবিদধিষ্ট উচ্ছজ্খল- 
ভাবের মূল কোথায় মুল নির্ণর্র করিতে না পারিলে প্রতীকার 
অসম্ভব । “বিকারং খলু পরমার্থতঃ অজ্ঞাত্বা অনারস্তঃ গ্রতীকারন্ত*--* 

মহাকবির এই অনর্থ উক্তির সারবন্তা কে না স্বীকার করিবে ? 

তরলমতি বালক ও যুবকদ্দিগের এইব্প মতিপরিবর্তন ও 

* বিকারং খলু..'বিকারের স্বরূপ প্রকৃত ভাবে অবগত না হইলে প্রতীকারের 
আরম্ভ হইতে পারে না। 



(৮%* ) 

ব্যবহারবৈষম্য, কেন হইল এ কথা যাহার! চিন্ত। ক্রেন তাহাদের 

মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে বর্তমান সময়ে প্রবন্তিত শিক্ষা পদ্ধতি 

ইহার একমাত্র মূল না হইলে? প্রধান মূল। প্রাচ্য ভূমিতে প্রতীম্য 
শিক্ষার বীজ বপন করিয়া আশানুরূপ ফললাভ হয় নাই। এবং 

ন' হইবার কারণও যথেষ্ট আছে। যে দেশে ব্ণাশ্রম বিভাগানুসারে 

ব্ক্তিমাত্রেরই দৈনন্দিন কার্যাবলি ধর্মসাধনোদেশ্তে নির্দি্, ধম্মই 

পরলোকে প্রধান সহায় বলিয়া পরিগণিত, পাখিব সুখসস্তোগ ক্ষণিক 

ও অকিঞ্চিংকর, অত এব ইন্ররিয়সংঘম দ্বারা পৃতচিন্তে শ্রতিশ্বত্যুক্ত 

কন্মীদির অনুষ্ঠানলন্ধ পুণ্যফলে উত্তরোত্তর চিন্বগুদ্ধি সম্পাদন, তত্ব- 

জ্ঞানের অনুশীলন ও ঈশ্বরের প্রতি অহেতুকী ভক্তি সাধন দ্বারা অপবর্গ 
সিদ্ধিই মনুষ্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্তরূপে অঙ্গীকৃত, সেই দেশে ধন্মান্- 

শীলনসন্বন্ধবর্জিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন, এবং বর্ণাশ্রম নির্ব্বিশেষে 

সকলকেই একত্র একবিধ শিক্ষাপ্রদাঁনের ব্যবস্থা এক যুগান্তর আনয়ন 

করিয়াছে। সাম্যবাদ ঈদৃশ শিক্ষার অবস্তস্তাবী ফল।* অর্ধশিক্ষিত বা 
অশিক্ষিত তরলমতি যুবকগণ এই সামাবাদের উপাসক হইয়া গুরু- 
লাঘববুদ্ধি ত্যাগ করিতেছে, শ্রদ্ধা ভক্তি হীন হইতেছে, কাল ও শিক্ষার 

পরিবর্তন প্রভাবে পূর্বপুরুষাচরিত আচারপদ্ধতি হইতে বিচ্যুত 

হইয়া পড়িতেছে, এবং দেশের ও স্বজাতির অভীত গৌরবের পুণ্য 
ইতিবৃত্তে নিজকে গৌরবাস্বিত মনে করে না। প্রত্যুত দেশের 
অতীত গৌরবের বৃত্বাস্ত কবিকলনাপ্্থত, অতিরঞ্জিত, অলীক 

১১১১১ ন স্পা ও করা পা পিপিপি আন ভি সপ পল এ? বস পপ রি পাপ ০০ অপ 

* ভেদবুদ্ধির তিরোধান দ্বার! স্বভূতে তুল্য দর্শন লা করা সকলের পক্ষে 

এনায়াসসাধ্য নহে, শমদমাদি সম্পন্ন মহাত্মারাই এইরূপ উচ্চজ্ঞান লান্তের অধি- 

কারী । এই জন্যই শাপ্তরে অধিকার ভেদের উল্লেখ কর! হইয়াছে। এ 
ষ্ 
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উপাখ্যানমাত্র মনে করিয়া তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও হতাদন্জ হইতেছে। 

তাহারা ইহা একবারও মনে ভাবে না যে, যে জাতি স্বীপ্ অতীত 

গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও ভক্তিমান্ নহে, সে জাতির ভবিষ্যত্ 
নিরালোক ও নিবিড় নৈরাশ্তান্ধকারে আবৃত । 

কালচক্রের অনিবার্ধা আবর্তনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন সংঘটিত 

'হইয়াছে। এই সম্মিলনের ফল যাহাতে উভয়ের পক্ষে শুভাবহ হয় 

তাহা! দেশের মঙ্গলকামী চিন্তাশীল মনীধিগণের ভাবিবার বিষয় । কি 

প্রণালী অবলম্বন করিলে সেই উদ্দেশ সিদ্ধ হইতে পারে তাহার 
নির্দেশ ও তৎপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন ও সিদ্ধান্তোন্নয়ন এই ক্ষুদ্র ভূমিকার 

উদ্দেস্তা নে। তথাপি ষে পুস্তকের ভূমিকা লিখিত হইতেছে তাহার 
বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! ইহ! বল! উচিত যে কিয়ৎ পরিমাণে বর্তমান 

শিক্ষ। পদ্ধতির পরিবর্তন ও সংস্কার আবশ্তক হইয়া পড়ির়াছে। এই 

পরিবর্তন ও সংস্কার এরূপভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত ষে বঙ্গীয় হিন্দু 

বালক ও যুবকর্দগের স্বজাতির অতীত গৌরব ও মহত্বের প্রতি 
শদ্ধান্গরাগ অস্কুরিত ও বদ্ধিত হইতে পারে, পূর্বাচরিত আচারের 

অনুষ্ঠানে একাগ্রতা জন্মিতে পারে, স্বধর্থ্ে অন্থুরাগের উন্মেষ হয়, 

আপাতন্থখানুসন্ধানততগরতাপরিহার, ধন্মার্থে আত্মত্যাগ ও ঈশ্বরে 
আত্মসমর্পণের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় । তাহারা ষেন - 

শ্রেয়ান্ বিগুণঃ স্বধন্মঃ পরধন্মাৎ স্বন্ষ্ঠিতাৎ । * * 
্বধন্মে নিধনং শ্রেয়; পরধন্মোভয়াবহঃ ॥ 

এই মহাবাক্যের অনুসরণ ও সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে । 
পা পাশ শপ পি আস 

₹*  শ্রেয়ান্- “হর্ন বিণ হইলেও সম্যক্ভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্দম অপেক্ষা 

শ্রেয়স্কর।* স্বধর্মে থাকিয়। নিধন প্রাপ্ত হওয়াও মঙ্গল । পরধর্ম ভয়াবহ । 

শষ পাপ সাল ক 
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এই সম্চল উন্নতভাব মানবের অস্তঃকরণে আঞ্জন্ম নিহিত থাকে 
কিন্তু ভাবগুলি অতি শৈশবে প্রন্ুপ্ত ও নিমীলিত অবস্থার থাকে । 

কৌমারই সেগুপিকে প্রবোধিত করিবার প্রকৃষ্ট কাল। শ্রই 
জন্য মাত! পিতা ও অন্য গুরুজন বালকের হৃদয়ে এই ভাবের 

উন্মেষণের জন্য যন্তপর হইবেন, তাহার সন্মুখে সদৃ্টাস্ত প্রদর্শন ও 
উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন। প্রবল অন্ুচিকীর্ষ! প্রবৃত্তির বশে বালক 

জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সেই উন্নত আদর্শ ও দৃষ্টান্তের অনুকরণ 

করিতে থাকিবে; এবং অনুকূল অবস্থার সহায়তায় জীবনে সেই 

আদর্শ প্রতিবিখিত করিতে সমর্থ হইবে । উন্নত মহাপুরুষদিগের অব- 

দানোজ্জল ইতিবৃত্ত মাত্রই আদশরূপে নির্বাচিত ও নির্দিষ্ট হইতে 

পারে সত্য কিন্তু স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় মহাপুরুষদিগের কার্য্পরম্পরা 

যেরূপ অনায়াসে অন্ত ও অনুস্থত হইতে পারে ভিন্নদেশীয় ও 
ভিন্নজাতীয় মহাপুরুষদিগের দৃষ্টান্ত অবস্থা ও দেশাদিগত বৈষম্য 
হেতু সেরূপ বিশ্বান্ছবিশ্বভাবে প্রতিফলিত করা করা না। 

এই হেতু রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি বণিত মহাপুরুষদিগের 

চরিতাবলম্বনে চিন্তহারী সরস উপাখ্যানাদি উপনিবদ্ধ করিয়া বঙ্গীয় 

হিন্দুবালকগণের সম্মুথে আদশরূপে উপস্থাপিত করা কর্তব্য। কোমল- 

মতি বালকগণ এই সকল উপাখ্যান পাঠ করিয়া সদ্গুরুর উপদেশে 

মহাঁপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শ্বধন্মে আস্থাবান্, বিনয়ী, গুরুজনে 

ভক্তিমান্ ও ভগব্দ্তক্ত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয়। এই মহোদ্দেস্ 

সাধনে পিত্রা্দি অভিভাবকের, শিক্ষকের, গ্রস্থকারের ও রাষ্ট্ীধিপতির 

গুরু কর্তব্ভার আছে ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। 
সুখের বিষয় ষে বালকদিগের হৃদয়ে শ্বধন্মপ্রিয়তা, ঈশ্বরে প্রানুরক্তি, 
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ভূতান্কম্পা, মনুষ্যত্ববুদ্ধির উদ্রেক, আত্মসম্মানবোধ, দুঢ়প্রতিজ্ঞত, 

অদম্য অধ্যবসায়, সন্বল্পিতার্থ সিদ্ধির জন্য অসীমক্লেশসহিষুণতা! প্রভৃতি 

সদ নিচয়ের উদ্বোধন, বিকাশ ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত শ্রীমান, 

অতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, “ছেলেদের চণ্ডী”, পসর্বানন্ব” প্রভৃতি কতক: 
গুলি সুখপাঠয মনোরম পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এঞ্রুব” ও এই 

শ্রেণীর পুস্তক। এই পুস্তকে পুরাণবর্ণিত একটি উন্নত আদর্শ বালক- 

দিগের সন্মুধে উপস্থাপিত হইয়াছে। বিমাতার সাবজ্ঞ তিরস্কার 

পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর হৃদয়ে যে আত্মসন্মান বোঁধ জাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং 
সেই আত্মসম্মান-বোধের প্রেরণায় বালক কি অসাধা সাধন করিয়াছিল? 
অভীঙ্িত অর্থের সিদ্ধির পথে বিদ্যমান নানাবিধ ছুরতিক্রম বাধা ও 
দুর্বিষহ ক্লেশ পরম্পরার প্রতি ভ্রক্ষেপ না' করিয়া অবিচলিত চিত্তে 

সিদ্ধির মার্গে কিরূপে অগ্রসর হইয়াছিল এবং অসহায়ের সহায় 
শ্রীহরির কৃপায় পূর্ণমনোরথ হইক্লা এই তেজঃপূর্ণ বাক্যের সত্যতা 

নান্যদত্মভীগ্পামি স্থানমন্থ স্ব কন্মরণা। * 

ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ ন প্রাপ পিতা মম ॥ 

সম্পাদন করিয়া মনম্থিতা, স্বাধীনচিভূতা! ও স্বাবলম্বনের যে সমৃজ্জল 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহার উপম! দুল্পভ । গ্রন্থকার সূললিত ও 

স্থথবোধা ভাষায় বর্ণিত এই চিত্র বাঁলকদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত 
করিয়া দেশের যে মহোঁপকার সাধন করিয়াছেন তঞ্জন্ত দেশবাসী 

তাহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিবে ইহ বল! বাহুল্যমাত্র এবং বালকের 
প্রথম শিক্ষপিত্রী জননীর যে উন্নত চিত্র প্রসঙ্গক্রমে প্রদর্শন করিয়াছেন 

* নান্যদত্তম্.'.মা আমি অন্ঠের দত্ত কিছুই চাহি না। আমি স্ব কর্ম এমন 
স্থান লাভ করিতে ইচ্ছা করি, যাহা আমার পিতা প্রাপ্ত হন নাই। 
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বঙ্গের গৃহে গৃহে সেই চিত্র ফুটিয়! উঠুক:ইহাই আর্মীদিগের আস্তরিক 

কামনা । ভক্তবত্মল বিশখ্বপতি অধোক্ষজের কৃপায় বঙ্গের প্রত্যেক 

জননী তাহার সম্তানকে 

স্থণীলো ভব ধর্দ্মায্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রৃতঃ 1 * 

নিয়ং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমায়াস্তি সম্পদঃ ॥ 

এ সছুপদেশ স্বারা মানুষ করিয়। তুলুন। ইতি। 

চাক! কলেজ, । 

১০ই বৈশাখ, 
১৩১৯ সন । ] 

প্রীবিধুভৃষণ গোস্বামী । 

শস্লপপীশা 

* হহ্থুণীলোভব.*"বত্স, তুমি সুশীল ও ধর্মাত্বা হও এবং সকলের প্রতি িত্র- 

ভাবাপন্ন ও প্রাণিসমুহের যঙ্গলমাধনে রত হও । জল যেরূপ নিয়াতিমুখে ধাবিত হয়, 

সম্প্দও সেইরূপ গুণাকৃষ্ট হইয়া সত্পাত্রকে আশ্রয় করিয়৷ থাকে | 
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অনাদর। 

সিংহাসনে বজিনারে মনে কর সাধ। 

আরাধনা কর তবে গোরবিন্দের পাদ ॥ 

এই দেহ আক্তি যবে মোর পুজ হকে। 

ভবে সিংহাসনোপারে বসিতে পাইাবে | 

পপর রী পি জা পা এ 

পতিত্ট। | 

শুনিয়া মায়ের ক! কেল নমস্কার । 

শক ভজিতে যায় দুধের কুমার ॥ 

কাশীরাম | 

টি শা পপ কক উবাচ 



উস্পভ্র-ন্মনিক্কা | 

আইজ আমি তোমাদের কাছে হরিভক্ত 

ঞ্ুবের পুণ্য কাহিনী বলিব | এই কথা মৈত্রের 
নামে এক মুনিঠাকুর যোগপরায়ণ বিদ্ুরকে 
বলিয়াছিলেন । 

সে আজ কত কালের কথা । ব্রহ্মার অংশ 

হুইতে সবাযন্ভুব মনুর জন্ম হয়। শতব্মপার গর্ভে 

স্বায়নস্তুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে 
ছুই পুক্ জন্মিয়াছিলেন। ইহারা উভয়েই 
রাজ্যশাসন করিতেন । কিন্তু সেই সত্যযুগে 

২, 

নী 

নি 

৪ ও 
চুরির আঠার 

১১৯১ পোশ্মি স্পা হি 2 এরা 



ইহারা ছুই ভাই যে কোথায় রাজত্ব করিতেন 

তাহ! এখন আর জানিবার উপায় নাই । বোধ 

হয়, বর্তমান পঞ্চনদের কোন স্থানে ইহাদের 

রাজ্য ছিল। 

গৌরবময় আধ্ধ্য সভ্যতার শুভ দিনে 
দেশের অবস্থা যে কত মনোরম ও উন্নত 

ছিল রামায়ণ, :মহাভারত ও পুরাণাদি পাঠ 
করিলে তাহা বিশেষ করিয়া জানিতে পারা 

যায়। উপরোক্ত গ্রস্থনিচয় হইতে তোমরা 

আমাদের দেশের যে উজ্জ্বল ও পবিভ্র 

চিত্র দেখিতে পাইবে সেই চিত্রে-ও বর্তমান 

চিত্রে কত প্রভেদ! 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা 

আমাদের এই বন্থুন্ধরা”র, সেই অপূর্ব শোভা 
সম্পদ আর নাই। তখন যে দিকে চাহিতে সেই 

দিকেই শস্তশ্যামল! ভারতবর্ষের নয়নাভিরাম 

দৃশ্য দেখিয়া মনপ্রাণ জুড়াইত। সেকালে 



| ভা িস্প 
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লোকের আচার, ব্যবহার, ধন্মভাব, লোক 

শিক্ষা, অনেক উন্নত ও উচ্চ ছিল। তখন 

ভারতবর্ষের চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের 
সহিত স্ুসভ্য ভারতবাসীর হৃদয় মনও 

যেন অপূর্ব সৌন্দর্য্য ও মহত্বে পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছিল। কোনও দেশের বহিঃপ্রকৃতি সুন্দর 

হইলে সেই দেশের অধিবাসীর হৃদয় মনও 

অনেক বিষয়ে স্থন্দর হইবে ইহা স্বাভাবিক । 

সেই সময়ে এক স্ুবিপুল অনাবিল শান্তি 

ভারতের সর্বত্র বিরাজিত ছিল। ব্রাহ্মণের 

নিশ্চিন্ত মনে বেদ-পাঠ ও শাস্্রালোচন! 

করিতেন, আশ্রমে মুনিখধিগণ নিরবচ্ছিন্ন 

হৃখ-শান্তিতে দিন কাটাইতেন। তপোবনের 

চারিদিকে শ্যামল ক্ষেত্রে সুন্দর শহ্য ফলিত, 

হোমানলের ধূম আকাশে উখিত হইত। 
জীবের মঙ্গলের জন্য দিবারাত্রি ভগবানের 



তিন, গত 

চিন্তা করাই মুনি-ঠাকুরদের কাজ ছিল । 

তাহার! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাতসর্য) 

ও হিংসার অতীত ছিলেন। স্বচ্ছসলিলা 

্রোতম্বতী, অভ্রভেদী ধুঅবণ পাহাড়, 
শ্যামল শস্যক্ষেত্র তখন ভারতবর্ষের বাহিরের 

দিককে যেমন মনোরম করিয়া রাখিয়াছিল, 

আশ্রমবাসী মুনিখধষিদের জ্ঞানালোচনা ও 
পুতচরিত্রের ফলে অন্তরের দিক দিয়াও 

ততোধিক সমুন্নত হইয়াছিল । 
রাজকুমার ফ্রুবের চরিত্র ভারতবর্ষের ধন্ম- 

পরায়ণতার উজ্জ্বল নিদর্শন । ভারতের শিশুও 

ষে ধন্মকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিত 

ইহাতে'তাহারই আদর্শ পাওয়া যায়। আমরা 

আজ সেই প্রুবের উপাখ্যানই তোমাদিগকে 

বলিব। 

শে ০০ চনে, 
টি শ শ্্, ্ পি ক রশ ০৪৯, | টি ্ ্্ৰ রি ছাট রা টি রর এ চি এ স্পাই বি এর সি 



অন্দে । 

উত্তানপাদ রাজার ছুই রাণী। এক জনের 

নাম স্থনীতি ও অপরের নাম স্ুুরুচি। রাজা 

ছোটরাণী সুরুচিকে খুব ভালবাসিতেন এবং 

তাহারই কথামত সর্বদা চলিতেন। সুনীতি 

পাটরাণী হইলেও তাহার অদৃষ্ট ভাল ছিল না। 
তোমরা অনেকেই উপকথাঁয় স্ুয়ো ও ছুয়ো ৫ 

রাণীর গল্প পড়িয়াছ, এখানেও তাহাই ! 

হইয়াছিল। স্বরুচি স্তবয়ো, আর সুনীতি 

দুয়ো রাণী ছিলেন । 

এই স্তুয়ো রাণী স্ুরুচির গর্ভে রাজষর 

এক পুক্র হইয়াছিল, তাহার নাম উত্তম। 

স্থনীতি রাণীরও এক পুঞজ্র ছিল, তাহার নাম 

শ্রব। মহাপুরুষদিকের শরীরে যেমন পভ 

ঙ ্্ 

০০০ 



লক্ষণাদি দৃষ্ট হয়, জন্ম সময়ে ধ্রবের শরীরে ও 

সেইরূপ নানা শুভ লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। 

নবোদিত শশীকলার ন্যায় প্রুব মাতৃ-অস্কে 

বাড়িতে লাগিল, এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার 

তরুণ প্রাণে নানা সম্ভাবের বিকাশ হইতে 

লাগিল । প্রুব দেখিতে খুব সুন্দর ছিল, হাহার 

দেহ-কান্তি শারদীয় জ্যোতস্গার ন্যায় নিম্মল 

ও স্িগ্ধ ছিল। তাহার টান] চোখ ছুটিতে 

যেন অমিয়া মাখান ছিল, ভ্রমর-কৃষণ 

কুঞ্চিত কুন্তলরাজি তাহার মুখখানিকে যেন 

কুষ্ণপটে অঙ্কিত শুভ্র দেবমুত্তির ম্যায় 

উজ্জ্বল ও মধুর করিয়া রাখিয়াছিল। 

' এই হ্থন্দর মুর্তির ভিতরে যে হৃদয়টি ছিল 

ভাহা তুলন। রহিত। সে হৃদয়ের বিমল 
সৌন্দর্যের আভাস পাইয়! সকলেই পুলকিত 
হইত। ফ্রুবকে যে দেখিত সে-ই মনে করিত, 

সাগর সনু পোল জাকনারসি বাপ রানি পপি 

নি সন উর রী 
১ ৩ রী লি পাতা ০ তিনে শতবার এপ 

৮৪১ 

০, রা ী 

ৃ 
ং 

ছি 

্ তি রি স্রি 
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শিস ও সপন ০ থাপ ৫] 
ইক 

চল 

টা উরি সীট ০০ পট রর এ লাখ তলা নট 
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; 

তাহার। মুখের ছবিতে এমন ভাবে হৃদয়ের 

অভিব্যক্তি ত আর কোথায়ও দেখে নাই। 

পূর্েবই বলিয়াছি রাজ! উত্তানপাদ ছোট 
রাণীর বড় বাধ্য ছিলেন। তিনি উত্তমকেই 

খুব ভালবাসিতেন, তাহাকে কোলে করিয়! 

আদর যত্বু করিতেন। কিন্তু প্রবকে ডাকিয়া 

ও জিত্ঞ।সা করিতেন না। উপেক্ষিত জননীর 

সন্তান বলিয়! প্রুব পিতার স্েহ ও আদর 

হইতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত ছিল। 
একদিন রাজ! সিংহাসনে বসিয়া প্রিয় পুক্ত 

উত্তমকে কোলে করিয়া আদর করিতেছিলেন, 

এমন সঙ্গয়ে সরলপ্রাণ ঞ্রুব ধীরে ধীরে সেখানে 

আসিয়া উপস্থিত হইল । এক শিশুকে কোলে 

বসিয়। থাকিতে দেখিলে অপর শিশুরও তখন 

কোলে উঠিতে ইচ্ছা হয়। গ্রুবেরও বড় 

ইচ্ছা হইল সেও পিতার কোলে উঠে। তাই 

০০০০০ 

২৩ 



1 শুভ 
জি 

সে উত্তমের মত আদর পাইবার “প্রত্যাশায় 

পিতার দিকে দুই হাত বঝাড়াইয়া দিল। 

কিন্তু তাহার আশা পুর্ণ হইবার নয়। 
তখন জ্বলন্ত পাবকশিখার ন্যায় রাণী স্থরুচি 

আসিয়া রাজা ও গ্রুবের মাঝখানে দীড়াইলেন। 

ক্রোধে তাহার শরীর কাঁপিতে লগিল। 

সতীনের ছেলে বলিয়! ছোট রাণী ধ্রুবকে 

৭. দেখিতে পারিতেন না। বিমাতার এই ভৈরবী 

| মুক্তি দেখির। ফ্রুব বিচলিত হইল । রাজা উত্তান- 

পপি পপ বে পাকার সা নাক ল এ র্ 

এ আপতিত আর পি পট 
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পু লস 
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২ সিকি 

পাদ কান্ট পুন্তলিকার ন্যায় দড়াইয়া রহিলেন, 
আর কুমার উত্তম পিতৃ-কোল হইতে ভাইয়ের 

দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়। রহিল । রাগী স্তুরুচি 
তখন ক্রোধ-কম্পিত স্বরে প্রুবকে বলিলেন, _ 

“ওরে ধ্রুব, তুই রাজপুক্র সন্দেহ নাই, 

কিন্তু তুই ত আমার ছেলে নস্ যে রাজ- 

ফিংহাসনে উঠিবি ও রাজার কোলে বিবি ? 
রি 

তি তব এপ তাজ সস ৮ কত ক লি এপস সা পর 

০ 2 ০ লিপ স্পা ও বট লেজ রসপার। 
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স্পেনে 

তুই স্থুনীতির ভেলে, তোর এত উচ্চাকাঙক্ষা 

কেন? যদি সত্যই তোর রাজ-সিংহাসনে 

বসিবার সাধ তইয়া থাকে, তবে তুই তপস্থা 

দ্বারা হরির আরাধনা করিয়া তীহার বরে 

আমার গে অ|পিয়! জন্ম গ্রহণ কর।” 

বিমাতার তিরস্কারে অতান্থ ব্যথিত হইয়। 

দার্থ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ববক কীদিতে ক(দিতে 

ফ্রুৰ পিতৃগুহ পরিত্যাগ করিয়া মায়ের নিকট 

ছুটিয়া গেল। ক্রোধে ও অভিমানে তাহার লাল 

টুকটুকে ঠোট ছুইখানি ঘন ঘন কীপিতে 
লাগিল । [স্ত্রণ রাজা কিছু বলিতে পারিলেন 

না, তাহার মুখে কথা সরিল না। 

অন্তরীক্ষে দেবতারা স্বরুচির এই দুব্বাক। 

গুনিয়া বাথিত হইলেন। ভক্ত প্রুবের জন্ত 

এ 

সপ পিশানপী শি এত ঈচ শিলা লিজ লিজ তাত তা ক্রপিলক ৩ সপ 
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ঘা রি 
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ই 1  রাজ৷ উত্তানপাদ শিহরিয়া উঠিলেন কেন? 
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রাজা দেখিলেন তাহার চিদাকাশে যেন এক 

দিব্য অলৌকিক মুক্তি ফুটিয়! উঠিল। এই 
মুস্তির কি মধুর রূপ, ইনি কি সৌম্যদর্শন ! 
রাজা তখন চিনিলেন শঙখ-চক্র-গদা-পন্মধারী 

এই মুর্তি বিষুর। বিষ যেন রাজাকে 
বলিতেছেন, 

“রাজন, এই কি তোমার পুজের প্রতি 

ন্সেহ ও মমতা কি দোষে তুমি আপন 

পুত্রকে অনাদর করিলে ? যে সন্তান-বাশুসল্য 
পশু-পক্ষীরও ধন্ম, আজ তুমি মানুষ হইয়া 

কেন সে ধর্চ্যুত হইলে? এই ধ্রুব, যাহীকে 

তুমি আজ অনাদর করিলে, সে*সত্য, সে 

নিত্যঃ তাহার জয় জয়কারে আব্রহ্ষাগ্ড নিনা- 

দিত হইবে। রাজন্, তুমি প্রুবকে ছাড়িয়। 

অগ্রবের সেবা করিয়া নিজেকেই অবনত 

* করিলে 1” 
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প্রশ্ন 
হক 

রাজ। উত্তানপাদদ তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে 

এই তিরস্কার-বাণী অনুভব করিতে পারিয়। 

চিন্ত। মগ্ন হইলেন, তাহার ললাট দেশ 

ভাবনার অভিব্যক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল । 

স্পা 
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1 নর পা 
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নি 
৫ 
মু 

চি 

প্রত্িিতভ।। 

ধাবের মুখখানি মলিন দেখিয়া স্বনীতির 

| বড় কষ্ট হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, পুজ্র 

7 কাহারও উপর রাগ করিয়াছে, তাই অভিমানে 
?% তাহার রাঙ্গা ঠোঁট দুইখানি ফুলিয়৷ উঠিয়াছে । 

+ প্রথমে তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া এক- 
বাঁ দৃষে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; 
ৃ পরে তাহার মুখ চুন্ধন করিয়া স্নেহ স্বরে 

বলিলেন, - 

“বাবা, তোমার মুখ এত মলিন 'কেন? 

কে তোমাকে কটু কথা বলিয়াছে ?” 
মায়ের আদরে শিশুর উদ্বেল হৃদয়ের 

শোকভার আরও বাড়িয়। উঠিল। 
* ফ্রুব মাতাকে বিমাতার তিরস্কারের কথা 

জে পটেল ৯০ পতন সদ পিসির চাড়া তি তক চি পর রঃ 

পি নীপা পা পা পবা সএপির রানে লেট আ০---4 

ঙ রে 

্্, ৮ €৫ 
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১৩ শনি পাননি পলো 

ৰ 
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ৃ 

বলিতে বলিতে কীদিয়৷ ফেলিল। ইহ! শুনিয়া 

স্বনীতির বড়ই দুঃখ হইল। সপত্ীর শেলসম 

বাক্য স্মরণ করিয়া তাহার আয়ত লোচন ছুটি 

অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে 

ভাবিলেন,- 

“এ আমার অদৃষ্ট-লিপি। তাই আমি 
পাটরাণী হইয়াও আজ নগণ্য দাসদাসী হইতেও 

অধম হইয়াছি। আর আমার এই পোড়া গর্ভে 

জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই আমার সোনার 

চাদ ছেলে প্রুবের প্রতি রাজা ও ছোট রাণীর 

এই ছুব্যবহার।” কিন্তু পাছে ক্ষুত্র শিশু 

অধিক ক্রেশ পায় এজন্য তিনি নিজের দুঃখ 

চাপিয়া রাখিয়৷ ফ্রুবের উদ্বেল হৃদয় শান্ত 

করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, 

“বৎস, দুঃখ করিয়া কি ফল? অন্যে 

অনিষ্ট করিল, কি ছুঃখ দিল, এরূপ ভাবিও ন|, 

পা ই চন ্ হা ঠা, ০৯ সপার্শাশি পা 



পারি, 

ও ৫ ১ পি 

স্পা, 
ররদিলিপ রবি ঈপিকিকারাযকদিক১৭ ৬০৮ কপ ও এ, 545 স্িড১৯ ক্ 

কারণ নিরপরাধীকে কেহ ছুঃখ দিলে পরি- 

শেষে দুঃখদাতা নিজেই সেই দুঃখ ভোগ 

করে। বাবা, স্থরুচি সত্যই বলিয়াছেন যে, 

তুমি মন্দভাগ্য ! তুমি হতভাগিণীর গর্ভে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছ বলিয়াই তাহার নিকট গভীর 

অগ্ীতিভাজন হইয়াছ। স্বামী ও সপত্ী 

আমাকে দাসা বলিয়। স্বীকার করিতেও ভয়ত 

ভ্জা বোধ করেন, কিন্তু তবু আমি এই রাজ- 
স্বামীরই পত্তী এবং তুমি তীাহারই সন্তান । 
কিন্তু বস ঞ্রুব, ইহ] নিশ্চয় জানি ও, এ সংসারে 

সকলেই কিছু র।জ্যৈশ্বধ্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করে 

পুর্বব জন্মের পুণ্যবলে মানবের,বুদ্ধিবৃত্তি 

নিয়মিত হয়, এবং বুদ্ধিই জীবের সম্পদ লাভের 

প্রধান উপায়। তুমি যদি রাজনিংহাসন ও পিতার 
নেহ লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে 

স্বশীলও ধন্মাত্বা হও এবং সেই ইন্দ্রিয়াতীত 

সহ ই 22222 | 
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পরম পুরুষের পাদপদ্ম ধান কর। ভগবান্ 

সন্তগুণ আশ্রয় করিয়া এই সৌরজগৎ পালন 

করিতেছেন । মুনি-ধধিগণ সাধন! ছারা মন- 

প্রাণ জর করিয়া তাহারই সেবা করেন। স্ষ্টি- 

কর্তা ব্রহ্মাও তাহার সেই চরণকমল আশ্রয় 

করিয়াই স্বীর ব্রহ্গপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

তুমি আত্মপর ভেদ বিসর্জন করিয়। সকলকে 

ভালবাস ও সর্ববজীবের মঙ্গল সাধন করিতে 

যত্ুবান হও । তিনি ভক্তবসল | সেই পক্প- 

পলাশ-লোচন বিষণ ভিন্ন আর কেহই তোমার 

এই মনোছুঃখ দুর করিতে পারিবেন না। 

মায়ের এই কথ! শুনিয়া গ্রুব বলিল,- 

“মা, তোমার উপদেশ মত কাজ করিতে 

আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব । বিমাতা সুরুচির 

গর্ভে জন্মগ্রহণ করি নাই বলিয়া আমি 

পিতৃ-সিংহাসনে অধিকারী নই, বেশ মা, তাহাই 
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শভ্ষ্ি 
কুকজিহ 

হউক । আমি পিতৃ-সিংহাসন চাই না-_-পরের 

অনুগ্রহকে আমি তুচ্ছ মনে করি _- আত্মশক্তি 

দ্বারা আমি এমন সিংহাসন লাভ করিব যাহা 

আমার পিতাও পান নাই ।” 

ভক্তবসল হরির সাক্ষাণ পাইবার জন্য 

এখন প্রুবের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল । 
পাঁচ বসরের শিশু প্রবের কেমন তেজ ! 

খ্রবের হৃদয় ক্ষাত্রতেজে অনুপ্রাণিত, ক্ষুদ্র 

বালক হইলে কি হয়, সে অপমান সহ্য করিবে 

না। এমন না হইলে কি মানুষ উচ্চ পদে 

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে! কেবল কীদিয়৷ সান্ত্বনা 
লাভ কর! বীরের ধন্ম নয়। বীর বালক 

প্রতিজ্ঞ করিল, সে পরের অনুগ্রহ 
চায় না, আত্মনির্ভর করিয়া 
ব্রহ্মপদ লাভ করিবে । 



5 ৬০ ১৮ ৮০৫ 1০ 855 এ এ টার্কির পলি ১০০০ এপ 0. 
5 

টা ১০১১১১১১১১১ এ ৮২ লোশন ক বহেপ্তা ভাক্ষ্গন 

2 |. 

৮০৮ 

টা 
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পরার ১... ০০ রা 

গ্লাউ কিস 

তোমরা এ কথাটা! একবার ভাল করিয়া 

শিখিয়া রাখ । শুধু কাদিলে, হা হতোহস্মি। 

করিলে আত্মশক্তি দ্বারা জীবনকে কখনই 

সমাজের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা 

যায় না। এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার অভাবেই 
মানবের মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়। থাকে । 

প্রুব এই প্রতিজ্ঞ করিয়া মায়ের কোল 

ছাড়িয়া হরির অন্বেষণে অন্ধকার বন-পথে 

বাহির হইল । 

রাত্রিকাল, গভীর বন। আলোকের 

রেখা মাত্রও দেখা যায় না। ফ্ব আজ নির্ভয় 

হৃদয়ে এই সময়ে এই বন দিয়া হরিনাম 

করিতে করিতে চলিল। সে আজ এই অতুল 

বিশ্বাসে হৃদয় বাঁধিয়াছে _ অনন্যমনে হরিকে 

ডাকিলে সে তাহাকে পাইবে । 

ছেলে ফ্রব আজ রাজ্য চায় না, ধন চায় না, 

শি 

ক 
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যশঃ চায় না, সে চায় একমাত্র হরির অক্ষয় 

পদ। ভিতরে ও বাহিরে এইরূপে অনুপ্রাণিত 

হইয়। পাঁচ বসরের বালক প্রুব জগৎ 

ভুলিয়া, নিজের অস্তিত্ব ভূলিয়|, কেবল হরির 

ধ্যান ও ধারণাই জীবনের সার করিল। 

তাহার তেজ ও আত্মনির্ভরতার বিষয় অবগত 

(॥ হইয়া বনের যুশি ঝষিরাও বিস্মিত হইলেন । 

মিঠা সেই গহন বনে বৃক্ষ, লতা, ফুল ফল, যাহ! 

| কিছু দেখিতে পায় তাহাকেই ্রুব জিজ্ঞাস! 

তুমিই কি আমাকে জগতপুজ্য পদ দিতে 
পারিবে % 

৩৪ 

করে, “ভুমিই কি আমার হরি। বল, বল, 



ওরশ £ 



চে 

মন্বলাভ | 

নিষ্ঠ। দেখি মুনি মন্্ দিলেন প্রাবেরে | 
অন্টাদশ উপাসনা করালেন তারে। 

গ্রাম। 
ভুকঙ্কর করে সবে একত্র হইয়া । 

ভয়ঙ্কর মুত্তি ধরে প্রুব কাছে গিয়া ॥ 

কোনরূপে ধান ভঙ্গ করিতে না পারে । 

ত্রিভঙ্গ হইয়! পরব কুষ্ধ ধান করে ॥ 

কাশীরাম। 



জপ লাম্ড। 

ঞ্রুঁব ক্রমশঃই উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত 

হইতেছে । হরির ধ্যানে তাহার হৃদয়ের 

মলিনতা ধুইয়া গিয়াছে । তন্ময়চিত্ত, তদগত- 
প্রাণ ভক্তের পক্ষে প্রকৃত ধন্মন পথ খঁজিয়া 
বাহির করিতে অধিক বিলম্ব হয় না। এবার 

ফ্রুব মহাপুরুষের নিকট হইতে বীজমন্ত্র লাভ 

করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইবে। 

দিনের পর দিন চলিয়! যাইতে লাগিল। 

ফ্রবের ৰিষু ভক্তিও দিন দিনই বন্ধিত হইতে 

লাগিল। এক দ্দিন খষিনারদ সেই বনে 

আসিয়া ফ্রবকে দেখ! দিলেন। 

নারদ দক্ষিণ হস্ত দ্বার প্রুবের মস্তক 

ভুঁইয়া কহিলেন, 

৩৫ 

নি 
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র্ 

শুভ 
সে 

“বস ! তুমি রাজপুক্র। একাকী তুমি 

এই গহন কাননে কেন আসিয়াছ ? তোমার 

বাহিরের ভাব দেখিয়া আমার মনে হইতেছে 

তুমি অভিমান করিয়া গৃহ-ত্যাগ করিয়াছ। তুমি 

কুত্র শিশু । কোথায় তুমি সাথীদের সহিত 

ধুলা-খেলা করিয়া স্থুখী হইবে, না তুমি আজ 

অভিমানের বোঝা মাথায় লইয়া এই ভীষণ 

বনে আসিয়াছ। বাবা, বালকের মানই কি, 

আর অপমানই কি? সংসারে জীবমাত্রই 

নিজ নিজ কর্দ্দীনুসারে সুখ দুঃখের অধীন হয়, 

স্থতরাং প্রকৃতপক্ষে মানাপমান অনুভব 

করিলেও তাহাতে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হওয়া 

বিধেয় “নহে ; কারণ মায়াবশতঃই মনের 

এরূপ বিকার জন্মিয়া থাকে । তুমি নিজ 

জননীর উপদেশ মত যে সর্ববশক্তিমান্ 

প্ররমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে ইচ্ছ! 

৩৬ 
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ত্র পিচ 
করিয়াছ, তাহা! সহজসাধ্য নয়। জিতেন্দ্রিয় 

যোগিগণও হাজার হাজার বসর কঠোর যোগ 

দ্বারাও তাহার স্বরূপ জানিতে পারেন না। 

অতএব বস, তুমি এই উদ্ধম হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হও । ৮ 

ধ্রুব কহিল,- 

“হে মহধি! এ পন্থা কণ্টকপরিপূর্ণ, 
প্রতিপদে পদস্থলন হইবার সম্ভাবনা, আর 

আমার মত ক্ষুদ্র বালকের পক্ষে এই পথে 

বিচরণ করা অসস্তরু ইহা সমস্তই বুঝি । কিন্ত্ত 
দেব, আমি ক্ষত্রিয়, বিমাতার বাক্য বাণে আমার 

ক্র হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং আপনার 
কথা মত আমি কাজ করিতে পারিরি না। 

যাহ পূর্বেব কেহ পান নাই, আমি একমাত্র 
সেই পদ চাই। কি করিলে আমি তাহা পাইতৈ 

পারিব আমাকে তাহারই উপায় বলিয়! দিন্। 

৬. ই 

ধা) 
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ঠা 



আমার আর কিছু প্রার্থনা নাই। উপায় 

' জানিতে পারিলে আমি আত্ম-শক্তিতে উহা 

লাভ করিব ।; 

এই তেজ ও আত্মক্ষমতার উপর একান্ত 

বিশ্বাসই প্রুবের চরিত্রকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। 

নারদ ঠাকুর গ্রুবের বাক্য শুনিয়া খুব খুসি 

হইলেন। তিনি কহিলেন) | 

প্যদি তুমি সংসারে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইতে 
অভিলাষ কর, তবে যিনি অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম, 

যিনি সমস্ত শিব ও অশিবের মুলে, একমাত্র 

সেই দয়াময় হরির পাদ-পল্মই আরাধনা কর।” 

হরির আরাধনার কথা শুনিয়া প্রুবের 

, চোখ «দুইটি উজ্দ্বল হইয়া উঠিল। সে 

বলিল; 

” “আচ্ছা, ঠাকুর, হরি আমার কোথায় 
থাকেন। তীহার সঙ্গে কোথায় দেখা হইৰে ? 

? ॥+ 

| ইবি 
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তাহার আকুতি কেমন ?? হরিপৃজার পদ্ধতি 

দরল ভাবে বলিতে যাইয়া নারদ খধি 

বলিলেন, . 

*বতস, খ্রুহরি সর্বদা মধুবনের নিকটে 

থাকেন। বমুনাতীরে এই মধুবন। তুমি 

প্রথমে পুণ্যসলিল৷ যমুনায় স্নান করিয়া পিতৃ- 

পুরুষদের তর্পণ এবং দেবতাঁদিগের পুজা 

প্রভৃতি নিত্যকম্ম সমাপন করিয়৷ যোগাসনে (| 

বসিবে। নিয়মিত দিনে উপবাস করিতে 

হইবে,--ফল মূলের দ্বারা জীবন ধারণ করিতে 

হইবে, সংযম ছার! মনের সমস্ত বিকার দূর 
করিয়ে বুদ্ধিকে ব্রন্মে আরোপ করিবে । পরে 
তিন প্রকার প্রাণায়াম দ্বার প্রাণ, ইক্ছিয় এবং 

মনের চঞ্চলতা দূর করিয়া সংযত ও বিশুদ্ধ 
চিত্তে প্রীহরির ধ্যান করিবে। শাস্তরোক্ত 

€ রী নিয়মে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে দেখিবে ভত্ত- 

র্ 

১০১ 

পীর 

রে পৃ 
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বৎসল ্রহরি হাসি মুখে বরদানের জন্য 
তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। 

তাহাকে কি করিয়! জানিবে ? তাহার মুখ- 

কমল ও নয়নে নিয়তই হাসি খেলিতেছে, 

নাসিকা স্ৃপ্রী, ভ্রযুগল অতি মনোরম এবং 
গগ্ুস্থল কোমল ও সুন্দর । দেবতাদের মধ্যে 

তাহার ম্যায় স্থন্দর ও মনোহর আর দ্বিতীয় 

নাই। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থুকোমল, অধরোষ্ঠ 
লালবর্ণ; তিনি নীল কলেবর। তীহার 

গলায় বনমালা, চারি হস্তে শখ, চক্র, গদা ও 

পল্ম শোভা পাইতেছে। মন্তকে মুকুট, কর্ণে 

কুণগুল, হস্তে কেযুর ও বলয় এবং গল্পদেশে 

কৌন্তভভ রত্বের অপরূপ প্রভায় চারিদিক 
আলোময় হইয়া উঠ্ঠিবে। 

ঝুস, তিনি পীতবর্ণের বন্ত্র পরিধান করেন, 

তাহার নিতম্ব দেশে সুবর্ণ মেখলা এবং চরণ / 
রে 
রর রব 
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রর 
কমলে স্বর্ণ নূপুর কত সুন্দর । তাহার মধুর 

সৃদ্মন্দ হাস্য দেখিয়া ভক্তের প্রাণে ভক্তিরস 

উথলিয়া৷ উঠে। 

ফ্রুব, তুমি শ্রীহরির সেই অপূর্বব মৃত্ভি 

সন্দর্শন করিয়! আপন অভিষ্ট লাভে সমর্থ 

হও, ইহাই আমি তোমাকে আশীর্বাদ 

করিতেছি । 4 
আর একটি কথা। তোমাকে মন্ত্র (॥ 

দ্রিতেছি_- “ও'নমো ভগবতে বাস্থদেবায়” 

এই মন্ত্র সাত রাত্রি হৃদয় মধ্যে জপ করিলে 

প্রীহরি তোমার নয়ন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত 

হইবেন এই মন্ত্র জপ করিয়া জল, 

পবিত্র মাল্য, বন্য ফল, তুলসী প্রভৃতি বিবিধ 

বস্ত দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবে ।, 

ফ্রুব হরিপূজার প্রণালী শিখিয়া লইয়া 

দেবধি নারদকে প্রণাম করিল। তার পর 
রি ) রর 
নন ঞ্ে 

্ ও 

্ 

5 

* “ছা 

ং 
শন 



বালক সেই বন হইতে বাহির হইয়া চলিতে 

চলিতে যমুনা নদীর তীরে পবিত্র মধুবনে গমন 
করিল। দেবধি একবার ক্ষুদ্র বালকের অপূর্ব 
প্রতিভাব্যগ্তক মুখের দিকে ও অন্ত্দষটিদ্বারা 
একবার তাহার উন্নত হৃদয়ের দ্রিকে চাহিতেই 

তাহার পবিত্র মুখপ্ী উজ্্বল হইয়া উঠিল। || 
দেবধি বুঝিলেন, এই ক্ষুত্র শিশু নিশ্চয়ই 4 | 
সফলকাম হইবে । তিনি ঞ্রুবকে আশীর্বাদ (8% 
করিয়া বীণায় হরিগুণ গান করিতে করিতে শিশ 
আকাশে কোথায় মিলিয়া গেলেন । 

(সদ 



] 

হপ্রান্স। 

নানাজাতীয় বৃক্ষে স্থশোভিত এই মধুবন। 
কুলু কুলু তানে খরজ্োতা কালিন্দী ছুটিয়া 
চলিয়াছে। সেখানে জন মানবের কোলাহল 

নাই, কেবল বিহঙ্গের কৃজন ও বায়ুর তাড়নায় 
নদীর কলকল্লোল সেই স্থানকে শব্দিত 
করিতেছে । বনের চারিদিকে সিংহ, ব্যাত্র, 
তল্ভগুক প্রভৃতি হিংশ্রজন্তগণ স্বচ্ছন্দ মনে 
বিচরণ করিতেছে। কোথায়ও পুচ্ছবিস্তার 
করিয়া* ময়ূর নৃত্য করিতেছে । শুক পত্র ও 
কত গাছ ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়া সেই বুনের নিম্ন 
দেশ ঢাকিয়া গিয়াছে, উদ্ধদেশ শাখায় শাখায়, 
পাতায় পাতায় আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। 
আলোও অন্ধকারের সংমিশ্রণে, মে শোভা 

পি রর 
১৭ রা পর 

% 
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কি ভীষণ মধুর! আরণ্য পথ অতি ছুর্গম ও 
কণ্টকাকীর্ণ। সেই পথশূন্য আলোশুস্ত 
নিবিড় বনের বিভীষিকাময় সৌন্দর্য্যের মধ্যে 
কুম্থুম পল্পবযুক্ত লতা ও শ্যামল পত্রাবলীর 
কোমল সৌন্দর্য্য স্থানটিকে স্বর্গের ন্যায় 
মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। 

এ দেখ অভিমানী ফ্রুব মধুবনের দিকে /৫) 
আমসিতেছে। তাহার দেহের উজ্জ্বল কান্তিতে (8৫ 

চারিদ্রিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কচি শিশু ৰ 
নিখিলের শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্তির আশায় 
তপস্ত।র জন্য বিপদসঙ্কুল অরণো প্রবেশ 

করিল। দেবষির নিকট হরি-মন্ত্র ৎ লাভ 

করিয়া ঞ্ুব এখন “কোথা তুমি হরি, কোথায় 
আমার হুরি' এই কথা বলিতে বলিতে অরণ্যের 

ভিতর চলিল। পগ্মপলাশলোচন হরি আজ 

তাহার সরল হৃদয় পুর্ণ করিয়া বসিয়াছেন। 
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রা 
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. নু দিন নি 

"রা. মর টনি । 

মহষি নারদের উপদেশ মত হরিমন্ত্রে 
ঁ 

দীক্ষিত স্ব যমুনার জলে স্নান করিয় 

উপবাসী রহিল, এবং একটি বড় গানের 

নীচে পৃতচিত্তে পল্পপলাশলোচন শ্রীহরির 
উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। কেবল দেহরক্ষার 

জন্যই তিন দিবস পর সে একটি বদরী ফল 
খাইত। এইরূপে একমাস চলিয়া গেল। 

দ্বিতীয় মাসে সে প্রতি ষষ্ঠ দিবসে তৃণ বা পত্র 
আহার করিয়া শীর্দেহে হরিকে ডাকিতে 

লাগিল। তাহার শুরীর দিন দিন কৃশ হইতে 
লাগিল। তৃতীয় মাসে নয়দিন অন্তর একবার 

মাত্র শুধু জলপান করিয়া সমাধিযোগে বিষুকে 
ভাবিতে লাগিল । চতুর্থ মাসে বার দিন পর 
পর দিবাভাগে বায়ুমাত্র গ্রহণ করিয়! হদয়স্থ 

প্রাণবায়ু স্থৃপ্রতিষ্িত করিল। পঞ্চম 'মাসে 
এক পায়ে ভর করিয়া হরিধ্যানে প্রবৃত্ত 

8৫ .. 



|. নিয় 

্ ইতি 
| হইল। তার পর কি হইল জান? ধ্রুব এত 

কষ্ট স্বীকার করিয়া সমাধির কোন্ স্তরে 

আসিয়া পৌছিল? তোমরা মন কাহাকে বলে 
জান না। বড় বড় খষিরা দর্শন শাস্ত্রে বলিয়া 

গিয়াছেন আমাদের মন শব্ধাদি বিষয় ও 

ইন্জ্রিয়গণের বিশ্রামস্থান। কথাটা বড়ই 

দুরহ। গ্রুব এই বিশ্রামস্থান-ভূত মনকে 

হৃদয় মধ্যে আকর্ষণ করিয়! পরমপুরুষের রূপ 

ধ্যান করিতে লাগিল,-তখন সেই পঞ্চম 

বর্ীয় ক্ষুত্র বালকের প্রেমাঞ্চিত হৃদয়ের ভক্তি- 
বল্লরীতে ভাবপুম্প ফুটিয়া উঠিল । 

এইবার ঞ্রুবের সংগ্রাম ও পরীক্ষা সময়, 

উপস্থিত হুইল । ক্ষুদ্র শিশু যখন এক পদে 

দগুয়মান হইয়া বিষুর উপাসনা করিতেছিল, 
তখনধ্তাহার পদ-ভরে পৃথিবী সহিত পর্বত, 
নদী ও সাগরের জল থরু-থর্ করিরা কাপিয়! 

৪৩ 



উঠিল। আবার যখন সে প্রাণ ও প্রাণ- 

সঞ্চারণ পথ রুদ্ধ করিয়া গোলক বিহারী 

হরিকে আত্ম হইতে অভিন্নভাবে ধ্যান করিতে 

প্রবৃত্ত হইল, তখন লোকপাল সহিত 

জীবলোকের নিশ্বাস প্রশ্থাম রুদ্ধ হইয়া 

আসিল। সংসারে প্রলয় উপস্থিত। স্বর্গে 

দেবতার! ভয়ে অস্থির । এবার বুঝি তাহাদের 
শ্রেষ্ঠত্ব ফ্ুব কাড়িয়া লয়। দেবতাদের রাজা 
ইন্দ্র মনে করিলেন, এই শিশু হয়ত দেবতা 

হইবার জন্য তপস্তা' করিতেছে, অথবা সে 

বিষ্ণুর কাছে স্থর-রাজ্যের ইন্দ্রত্ইই প্রার্থনা 
করিবে। তাহা হইলেই ত সর্বনাশ! ইন্দ্রকেত 

এখনই মর্ত্যে নামিয়া আসিতে হইবে । এই 

আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 

দেবতার! সকলে মিলিয়া৷ আলোচনা আরক্ব 

করিলেন ॥ অনেক তর্ক বিতর্কের পর তীহারা 

টি পা ৮" (৬ 



রঃ [মাত ১৬ সস । 

ত্য 

ইন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া, গ্রবের যোগ- 

ভঙ্গ করিবার জন্য মায়াজাল সি করিতে 

অগ্রসর হইলেন । 
দেবতাদের অপুর্বব মায়া প্রভাবে তখন 

ফ্রুব দেখিতে পাইল, ঠিক তাহার মায়ের মত 
এক রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানে আসিয়া 

উপস্থিত হইলেন এবং অতি কাতর স্বরে /& 
ধ্রুবকে বলিতে লাগিলেন,__ 8 

“ৰস, তুমি আমার একমাত্র হারানিধি। ৰ 

অভাগিণী মায়ের তুমিই সান্ত্বনা! বাবা এই 
কচি বয়সে আমাকে ছাড়িয়া তুমি এই ভীষণ 
বনে কেন আসিয়াছ ? বাছা, তুমি তপস্যা 
ছাড়িয়৷ এখন গৃহে চল। উপযুক্ত বয়সে তুষি 
পুনরায় যোগদাধনে এখানে আসিও। তুমি 
গলামার কোলের শিশু । এখন ত তোমার 
ধূলা-খেল! করিবার সময়। আমি তোমার 

ৃ ॥ 
রা] | 
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মা, সৎপুক্্র কখনও মায়ের কথ অবহেল। | 

করে না। তোমাকে বার বার ৰলিতেছি, 

এ বয়সে কঠিন ধর্্ম-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত 

হও। যদি তুমি আমার কথা না শুন, তবে 

আমি তোমার সম্মুখে এখনি আত্মহত্যা করিব” 

কিন্তু শিশু যোগী তখন একমনে হরির 

ধ্যানে সমাহিত ছিল, এই মায়া-সুনীত্তির কাতর 

ক্রন্দনে তাহার যোগ ভঙ্গ হইল না। তখন সেই 

মায়া-রূপিণী সুনীতি চীৎকার করিয়। উঠিল,_ 

“বস, এ দেখ” শত শত ভীষণ রাক্ষস 

অস্ত্র শন্ত্র লইয়া তোমাকে বধ করিবার জন্ত 

আসিতেছে, পালাও পালাও--এই বেল! ন! 

পালাইলে এ যে তাহারা তোমাকে মারিল, 

হায়) হায়, আমার প্রুব বুবি গেল 1” 

মায়া-স্থরীতি চলিয়া গেল। ধ্যানমগ্ন ভ্রু 

তু: এসকল কথা কিছুই শুনিতে পাইল না। 

চি আকাশে মেথের উপর হইতে দেবতারা এ লব | 

৪ ৪৯ 
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কিস 
দেখিতেছিলেন। তাহারা ভাবিয়াছিলেন মায়ের 

ডাকে মাতৃভক্ত খ্রুবের প্রাণ আকুল হইয়৷ 

উঠিবে। কিন্তু কই কিছুই ত হইল না। 
দেবতারা তখন প্রমাদ্ গণিলেন। কিন্তু 

তাহারা ত সহজে ছাড়িবেন না। আবার এ 
দেখ প্রবের সম্মুখে ভীষণ গর্জন করিতে 

করিতে মায়ারূপা ব্যাত্র ও সিংহ আসিয়া 

উপস্থিত । সিংহটা| “হা” করিয়। গ্রুবকে খাইতে 
চায়। ব্যান্ত্রের জিহবা রুধির পানের জন্য 

লক্ লক্ করিতেছে । একটা সাপ ফণা 

বিস্তার করিয়া ফৌস্ ফৌঁস্ করিতেছে। 

ইহাদের ভীষণ অর্জন গর্জনে বনভূমি 
নিনাদিত। অন্ধকার বনের ভিতর এমন 

বিকট ব্যাপার দেখিলে কাহার না প্রাণে ভয় 
হয়? এই অবস্থায় দৃঢ়চিত্ব যোগী ভিন্ন কে জয়ী 
হইতে পারে? ক্ষুদ্র খুব হিমাচলের হ্যায় 

স্থিরভাবে একমনে হরিকে ডাঁকিতেছিল, সে র্] 

| ০৬ ই পি পা হজের রণ ূ 

€০ 
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| বনি 

একটুও ভীত হইল না। তাহার যোগাসন 
একটুও নড়িল না, এবার দেবতারা প্রুবের 

কাছে হার মানিলেন। নিমেষে মায়ার সি 
কোথায় অন্তহিত হইল । 

দেবতার গ্রুবের সৌম্যমুত্তি দেখিয়া 
বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, মানব বংশে ইনি কে? 

তাহারা দেখিলেন, ভক্ত শিশুর দুই নয়নে জল 

ধারা। সে বনভূমি আলোকিত করিয়া! একমনে 
নয়ন মুদিয়া করযোড়ে হরিকে বলিতেছে,_- 

“ঠাকুর, এখনও আমাহেক দেখা দিবে না ? 

আমি যে তোমাকে না দেখিয়! প্রাণের ভিতর 

ঘোর বিষাদ অনুভব করিতেছি । দেব, তুমি 

কোথায় ? আমি সংসারের কিছুই চাই না-- 

পিতৃরাজ্য অথবা পিতৃ-ক্রোড় চাই না, সুখ 
| চাই না, সৌভাগ্য চাই না । হে গোলকবিহানী 

১১ হরি, আমি শুধু তোমাকে চাই, তুমিই আমার 

সা... 

রি ক নে 

চি চিন 

/ছ্র) আশ্রয়-্থল 15 রি রী এ 
৫১ 



বালকের অচল! ভক্তি লক্ষ্য করিয়! 

দেবতারা বিস্মিত ও স্তস্তিত হইলেন । তাহারা 

সকলে মিলিয়া শ্রীহরির শরণ লইলেন এবং 
প্রবের উত্কট তপস্তার কথা বলিলেন। 

বিশ্বরূপ ভগবান্ সবই জানেন । তিনি 

একটু হাসিলেন ও দেবগণকে অভয় দিয়া 
বলিলেন,_ 

“তোমরা বৃথা ভয় পাইয়াছ। উত্তানপাদ- 

তনয় গ্রব আমাকেই চায়। সে কাহারও শত্রু 

নয়। সেম্বর্গের ইন্দ্রত্ব অথবা ধরার রাজস্ব 

চায় না। তোমরা সকলে যে যাহার স্থানে 

চলিয়া যাও, আমি এখন আমার ভক্ত শিশুকে 

দর্শন দিব । 
দেবতার! ্রীহরির মুখে অভয়বাণী শুনিয়া 

আশ্বস্ত হইলেন ও নিশ্চিন্ত মনে দেবলোকে 

প্রস্থান করিলেন । 

৫২ 
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বরলাভ । 

তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি চাই। 

তোমার চরণে প্রভূ দেহ মোরে ঠাঞ্জি ॥ 
কিস কেস 

শেব। 

ছত্রিশ সহ বর্ষ রাজ্য কৈল মুখে । 

তবে মাতা সহিত চলিল প্রুবলোকে ॥ 

আপনার পারিষদ বন্ধুগণ লৈয়া। 
উচ্চপদে খর তবে রহিলেন গিয়া । 

(এ হা৯উউউসসলমী 

কাশীরাম। 



নুহ রা. 
শল্লাভি । 

ভগবান ভক্তের অধীন । ভক্তের কাতর 

প্রার্থনায় তিনি কোন কালেই স্থির থাকিতে 

পারেন না। গ্রুবের অপূর্বব সংযম ও দৃ়- 
চিত্ততার বিষয় জানিতে পারিয়া বৈকু্-পরতি | 
শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতরণ করিবার জন্য ৫৫ 
গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। বিষ্ুুকে (টু) 
গীঠে করিয়া গরুড় নক্ষত্রবেগে মধুবনের দিকে 
ছুটিয়া আসিল। সহসা সেখানে বসম্ভের 
আবির্ভাব হইল। লতায় লতায় পল্লব ও 
কুম্ুম বিকশিত হইল । বিহজমকুলের কল 

ধ্বনিতে সমগ্র বনস্থলী মুখরিত হুইয়! উঠিল। 
কি দিব্য মধুর মুত্তি! সেই গভীর 

অরণ্যের ঘোর অন্ধকারের আবরণের উপর 

২ ফ্রুব দেখিল জ্যোতন্নার আলোর মত সুন্দর 



এ এপার 

মি. রশি টু 

২ ু 

টিন 

| লিউ 
কিরণমাল] গায়ে মাখিয়া কি মনোমোহন 

পুরুষ! মুর্ডিমান্ পদ্মপলাশলোচন হরি আজ 

ভক্তের নিকট দাঁড়াইয়া ! হস্তে শঙ্খ, চক্র, 

গদা ও পল্ম--পদ্মের গন্ধে চারিদিক আমোদিত, 

তীহার পরিধানে পীত বস্ত্র, গলায় বন-ফুলের 

মালা, কর্ণে হীরক কুগুল, রাঙ্জা চরণে সোনার 

নুপুর ! 
ভগবান্ হরি প্রুবের সম্মুখে আবিভূতি 

হইয়া! বলিলেন,-- 

“বস, আমি তোমার তপস্তায় অত্যন্ত 

সন্তষ্ট হইয়াছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।” 
ধ্রবের কঠোর সাধন! এত দিনে সার্থক 

হইল,। গ্রুব ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া 
বলিল, 

* “দেব, আমি ক্ষুদ্র শিশু, লেখা পড় 

জানি না। আমি কেমন করিয়া তোমার স্তব 

ও 
উজ সা ই রস 

৫8 

রি | ০ 

সি 

সিন 

০ ০ 

হা যু 

ন্ । 

ছু 
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করিব? বদি দয় করিয়া বর দিবে তবে 

এই বর দাও, আমি যেন প্রাণ ভরিয়া তোমার 

স্তব করিতে পারি” 

দয়াময় হরি তাহার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া 
বেদময় শঙ্খ দ্বার ফ্রবের কপোল দেশ স্পর্শ 

করিলেন । সেই ক্ষণে তাহার দৈবী বাক্শক্তি 
উৎপন্ন হইল। প্রুব তখন ভক্তি সহকারে 

ভক্ত-বসল প্রেমময় হরির স্তব করিতে 

লাগিল,--- 

রা, 

অসি তি 

ন স্ 

ব ্গ টা রর পথে রঃ ভীঁ এ রি 

টাল 



পি 
তে 

এ | ৪ 

৯ * 
৪ রন রর হ 

্ 
". এ পলি " 2: হা পৃস্শ ৮ ১. রর 

রঃ টিক, 4 ঠ ॥ রর এ সী টি ০০ সচিন িিিহিি়রাতারারিনারীন চি 
মত ্ ল টু রি 

৮1 । 4: ঃ ৬ তা । 

। ৬ রঃ বা নন । ও 

৯ 

প্রবেশি অন্তরে যেই দেব নারায়ণ 

করেন জাগ্রত মম প্রস্থপ্ত বচন 

কর পদ ইন্ড্রিয়াদি আর মম মন 

ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি করেন ধারণ, 

ভূমি সেই দেব দেব জগতের পতি 

ভক্তি ভরে তব পদে করিহে প্রণতি। 

ন্ 

মায়ারূপ নিজ শক্তি বলে ভগবন্ ! 

মহদাদি বত বস্ত করিয়! স্থজন, , 
তার অভ্যন্তরে স্থিতি করি” সর্ববক্ষণ 

এক তুমি সর্বব বিশ্ব করহ ধারণ ; 

একই অনল, যথা বিভিন্ন ইন্ধন 

করিয়া আশ্রয় হয় প্রভিন্ন দর্শন, 

১১১১৩ 
৫ 

ৈ 

দন 



তেমনই এক তুমি নিত্য সনাতন 
নানা ভাবে নান! রূপে দেহ দরশন ! 

৩ 

তব দত্ত জানে ব্রহ্মা করেন দর্শন 

এ বিশ্বভুবন, যথা নিদ্রোখিত জন, 
অতএব ওহে নাথ তোমার চরণ 

মুক্ত পুরুষেরও হয় সতত শরণ; 

সজীব সকলেন্দ্রিয় জ্ঞানে যেই জন 

তব কৃত উপকার করয়ে স্মরণ 

ওহে দীনবন্ধু, তব বিমল চরণ 
পারে কি ভুলিতে কভু সেই ভক্ত জন ? 

৪ 

নিশ্চয় বিমুগ্ধ-চিত তোমার মায়ায়, 
জন্ম মৃত্যু বিমোচন কারণ তোমায়, 
অনিত্য সংসারে বন্ধ যেই জনগণ, ১ 

২ কামান্ধি ভোগের তরে করয়ে অচ্চন ; ১. | রঃ 

] রী 
? ৯, 

ছি রি 

রে 

4 + 

রন , 
ণ 

(৬৯৯৯০ র্ 
উরি 
৬ ও 



এড 
তি 

তুমি কল্পতরুমূলে করিয়৷ নিবাস 
শবতুল্য দেহ-লভ্য স্থখে অভিলাষ 

যে সুখের পরিণাম নিরয়ে গমন 

করয়ে কামন৷ তাই মুঢ় জনগণ । 
৫ 

অন্তরে করিলে ধ্যান তোমার চরণ 

কিম্বা ভক্ত জন কথা করিয়! শ্রবণ, 

যে আনন্দ উপভোগ করে নরগণ, 

ব্রহ্মা দরশনেও তা না পায় কখন। 

অস্তকের অসি ত্বর্গ করিলে কর্তন 

দেবগণেরও যবে হইবে পতন, 
কি লাভ সে দেবলোকে করিষ্ণ! গমন ? 
তব পাদপদ্ষে মগ্র রহে যেন মন। 

ঙ 

স্থবিমলচিত যত মহাজনগণ | 
টি তোমার চরণে ভক্তি করে সর্বক্ষণ, ্ 

8€৮ 



[৮----:৮৯টিঠে উক্তিটি মী 

| 

তাহাদের সঙ্গলাভ করি” নারায়ণ ! 

অনায়াসে হ'ব পার অতি স্থৃহুস্তর 
বিপদ-সন্কুল ঘোর সংসার সাগর। 

প্ 

ওহে পদ্মনাভ, তব কমল-চরণ- 

ন্বগন্ধি ধাদের মন করে আকর্ষণ, 
বাহাদের ভাগ্যবশে হয় সংঘটন 
সেই সাধুসঙ্গ, জর! না করে স্মরণ 
অতি প্রিয় এই মর্ত্য-দেহ নারায়ণ | 
আর তার অনুবর্তী ভোগন্থখ ধন ] 
দারা-স্থত গৃহ বিস্ত প্রিয় বন্ধুগণ। 

৮ 

রন যে বিরাট মুর্তি তব ব্যাপ্ত ত্রিভুবন, 
২ পণ্ড পক্ষী সরীস্থপ আদি জীবগণ 



রা 

পরি. ২.১ ্ি ৮স্ট * ৪ 

৬) ন্ দর্ 
রা 
৫ 

্ এর ও 
দেবতা গন্ধর্ব্ব দৈত্য নরনারীগণ 

পর্ববত কন্দর আদি করয়ে ধারণ, 

মহদাদি নানা বস্তু যাহার কারণ, 

সদসৎ এই ছুই যা*র বিশেষণ, 
কেবল বিদ্বিত আছি তব সেইরূপ, 
কি জানিব বাক্যাতীত ঈশ্বর স্বরূপ । 

/() 
৯ ্্ 

কল্লান্তে অনস্ত নাগে করিয়া সহায় 
যোগনিত্্। বান যিনি অনস্ত শষ্যায় 
আপনার প্রতি মাত্র করিয়া দর্শন 

নিখিল জগত করি জঠরে ধারণ 
ফর নাভিকমলেতে আবিভূতি হন 
অতি তেজঃপুষ্ত ব্রহ্মা জন কারণ, 

1 পরম পুরুষ সেই চরণ-কমল 
চট বন্দন করিয়া করি জনম সকল। 74 
টু নু] 

ক 

্ীৎ 



নিক 
ঘা রঃ 
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৩ 

তোমাতে স্বপ্নাদি ভাব হয় দৃশ্যমান, 

তবু প্রভো, তুমি, জীব কত ব্যবধান, 

তুমি নিত্যমুক্ত, জীব বদ্ধ চিরদিন, 

ূ তুমি পরিশুদ্ধ, জীব নিতান্ত মলিন, 

1 তুমিহে সর্ববজ্্ধ, জীব অজ্ঞ অতিশয়, 

রঃ তুমি পরমাত্মা, জীব জড়ভাবময়, 

তুমিহে কুটস্থ সর্বব বিকার রহিত 
নানা রূপ-্ধর, জীব সতত বিকৃত, 

তুমি আদিপুরুষ হে, জীব আদিমান্, 
ড়েসশ্ব্যহীন জীব, তুমি ভগবান্, 

তুমি সত্ব, রজ, তম ত্রিগুণ অতীত, . 
জীব সদ! সেই গুণত্রয়ের আশ্রিত, 

অখগ্ডিত চিশুশক্তি বলে ভগবন্, | 

২ বুদ্ধির অবস্থা সদা! করিছ দর্শন, রে 

টি 



তবুও জগৎ সব করিছ পালন 

যন্ত্র অধিষ্ঠাতা বিষুরূপে নারায়ণ । 
১১ 

যাহা হ'তে উদ্ভাবিত হয় নিরন্তর 

সকল বিদ্ভাদি, যা'র গতি পরস্পর 

বিরুদ্ধ, যাদের শক্তি বিবিধ প্রকার, 
তিনিই অনাদি পরব্রহ্ম অবিকার, 
পরম আনন্দময় অখণ্ড অপাব, 1) 
যিনি করেছেন এই বিশ্বের স্থজন 
লইলাম আঞ্জি আমি তাহার শরণ । 

১২ 
পরম আনন্দ রূপ তুমি ভগবন্,« 
যাহার! নিক্কাম ভাবে করয়ে ভজন, 
তাহাদের কাছে তব চরণ কমল 

' ব্লাজ্যাদি হইতে পরমার্থ স্ুবিমল 5 

প্রভূ দীনবন্ধু তব করুণ অপার, 

টি ২ শ্ইহু , ৯ 

ঢা? 

চে ঞ1 
ইউ. 

৬. 



নিজগুণে অজ্ঞ জনে ভবে কর পার, 

অজ্ঞ বসে ধেনু যথা করয়ে পালন, 

বৃকাদি হইতে রক্ষা করে সর্বক্ষণ । 
ভগবান্ শ্রীহরি ঞ্রবের স্তবে প্রীত হুইয়! 

বলিলেন, 

“বস, আমি তোমার হৃদয়ের অভিপ্রায় 

বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার কামন! ফলপ্রদ 

হওয়া কঠিন হইলেও আমি তাহ! সিদ্ধ 

করিলাম। তোমার জীবন মঙ্গলযুক্ত হউক । 

তোমাকে যে সমুন্নত পদ প্রদান করিতেছি, 
তাহা কখনই ভ্রষ হইবে না। তুমি আমার 
অনুগ্রহে সকল গ্রহ ও তারার প্রধান এবং 

ংসারে যাবতীয় জীব জন্তুর লক্ষ্য হইবে। 

সপ্তধি মগুলের উপরে আমি তোমার স্থান 
নির্দেশ করিলাম । তোমার পুণ্যশীল৷ জনন 
স্বনীতিও সেই স্থানে নক্ষত্র হুইয়া তোমার 



০০০ 

&) ন্ী। রি 

৮. ৮ 

্ ট দত) 
15 সার 

চি 
সহিত বাস করিবেন। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ 
ভক্ত, তোমার পুণ্য নামানুসারে সেই স্থান 

প্রুলোন্চ নামে পরিচিত হইবে! 

ঞ্রুব, সম্প্রতি তোমার পিতা তোমাকে পৃথিবী 

দান করিয়া বনে গমন করিবেন, তুমি সাবধান 

হইয়। ছত্রিশ হাজার বসর সেই রাজ্য রক্ষা 

করিবে ।” এই বলিয়া! দয়াময় হরি অন্তহিত 

হইলেন । 

ধুৰ মনের আনন্দে রাজবাড়ীতে ফিরিয়! 

গেল। 

এমা, 

€ 

রঙ 

সি 
কহ ॥ 

৩ 



স্শেজ্য। 

পঞ্চম বর্ষায় বালকের বন-গমনের বিষয় 
শুনিয়৷ রাজ। উত্তানপাদ কিছুতেই সাম্তবনা লাভ 
করিতে না পারিয়া প্রাণের ভিতর গভীর 

আত্মগ্লানি অনুভব করিতে লাগিলেন। 
অধন্মকে আশ্রয় করিলে এক দিন যে নিজ 

পাপানুষ্ঠানের কথা মনে করিয়! বিজ্ঞ মানবের 

হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইবে ইহ1 স্বাভাবিক। 

আজ ছুর্ববল চিত্ত স্ত্ধ রাজারও সেই অবস্থা! 
হইল। রাজা শোকে ও অনুতাপে অ্রিয়মান 

হইয়। মনে মন্তন বলিলেন, 

“অহো, আমি স্ত্রীর বশীভূত হুইয়া.কি 
কুকর্ম্মই না করিয়াছি । আমার প্রিয় পুন্ত প্রুব 
লে বশতঃ আমার কোলে উঠিতে চাহিয়াছিলঃ 



-িচ 
করি নাই। এখন সে কোথায়? সেই 

ক্ষুদ্র বালক ব্যাপাদি হিংস্র জন্তর কবল 

হইতে রক্ষ! পাইয়াছে কি ?” 

ধ্রুব ও ফ্রুব-জননীর অনৃষ্টের কথা 
ভাবিতে ভাবিতে রাজা পাগলের মত 

হইলেন । 

এমন সময় এক দিন রাজা উত্তানপাদ 

ংবাদ পাইলেন যে, গ্রুব দেশে ফিরিয়া 

আনিতেছে। প্রথমে রাজা এ অসম্ভব কথা. 
বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে বিশ্বস্ত দূত 

মুখে খন এই কথা গুনিলেন তখন তিনি 
আনন্দিত হুইয়া সংবাদ-দাতাকে «বহুমূল্য হার 

পুরস্কার দিলেন। ফ্রুবকে অভ্যর্থনা করিবার 
জন্ত রাজবাড়ীতে হুলন্থুল পড়িয়া! গেল। 

সোনার রথে চড়িয়া রাজা! উত্তানপাদ 

গ্রুব দর্শনে চলিলেন। রাজকুমার গ্রুবকে 
শী 

. 

চে 2 ছু 
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দেখিতে শত সহত্র লোক রাজার অনুমন 

করিলেন । 

ধ্রবের মঙ্গলের জন্য হোমানল প্রজ্জলিত 

হুইল এবং ত্রাক্ষণেরা বেদ-পাঠ-নিরত 
হইলেন। চারিদিকে শব্ধ, ছুন্দুভি ও বেণুর 

সী মজলধবনি শ্রুত হইতে লাগিল। আনন্দ 
4. কোলাহলের ভিতর রাজা পুজ্র সন্দর্শনে 
কট] চলিয়াছেন। স্থনীতি, স্থুরুচি ও উত্তম রত্ব- 

খচিত শিবিকারোহণে রাজার সঙ্গে চলিলেন। 

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া রাজ! দেখিলেন 

যে, গ্রুব নগরের নিকটবর্তী উপবনে আসিয়া 
» পোৌছিয়াছে। স্নেহ-বিহবল রাজ! শশব্যস্তে রথ 
হইতে নামিয়! ধ্রবের নিকট ছুটিয়া গেলেন, 
এবং বাছুদ্বার! তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। 
আজ উত্তানপাদের সমস্ত বন্ধন ছুটিয়া গেল, 
নারাক্সণের চরণ-ম্পর্শ জন্য সর্বববিধ পাপঘুক্ত 

1 
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ডগ 

শা ৮১৭ রি কি 
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' পুজ্রকে আলিঙ্গন করিয়া তীহার জীবন ধন্য 

হইল। তিনি প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া 

পুনঃ পুনঃ গ্রবের মন্তক আত্রাণ করিতে 

লাগিলেন। তাহার বিশাল চক্ষু হইতে দর, 

দরু করিয়! জল পড়িতে লাগিল । ধ্রুব প্রথমে 

পিতৃচরণ বন্দন৷ করিয়া মাতৃদ্বয়কে প্রণাম. , 

করিল। বিমাতা স্থুরুচি সন্সেহে প্রকে /! 

কোলে তুলিয়া লইয়! “দীর্ঘজীবী হও” বলিয়া (8 

আশীর্বাদ করিলেন । ধন্পথে বিচরণ করিলে 

তোমরা দেখিবে যে, ধাঁহার প্রতি পরম পুরুষ 

ভগবান্ প্রসন্ন হন, সর্ববজীব হিংসাছেষ ভুলিয়া 

আপন! আপনি তীহার নিকট 'বনত হয়। . 

উত্তম. ও গ্রুব ছুই ভাই পরস্পরকে 

আলিঙ্গন করিল। 

এ দেখ গ্রুবজননী নীতি প্রিয়তম 

পুরের .দিকে .এক ,দৃষ্টে. চাহিয়া! জাছেন.। 

২৬৯টি 
র্ 

এ... এ 
| 



্ 

্& 

১১১, 

১ উস ১০ ২৬ এ 2 

তিনি হারানিধিকে বুকের ভিতর জড়াইয়া 
সর্বব ছুঃখ ভুলিলেন, তীহার প্রাণ অপূর্ব 

স্রেহরসে সিঞ্চিত হইল । 

উপস্থিত জনগণ গ্রুব-জননীকে সম্বোধন 

করিয়া! বলিতে লাগিল,__ 

“রাজ্জি, আপনার তপস্যা ও ভাগ্যবলে 

নিরুদ্দেশ পুর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। 

ইনিই পৃথিবী পালক রাজ! হইবেন ।” 

কত লোকে এই রূপ কত কথা বলিতে 

লাগিল। 

রাজ! উত্তানপাঁদ গ্রব ও উত্তমকে হাতীর 

পীঠে চড়াইয়৷ আনন্দ-মনে রাজধানীতে ফিরিয়া 
আসিলেন। রাজ্যের যত লোক স্ততিবাদ 

করিতে “করিতে জাজপরিবারের , অনুগমন 
করিল। 

এদিকে রাজপুক্র ঞ্রুবকে ? রলোটিস 

রঃ রা 

এ ্ র্ 

টি ম 
সদ ১ ত প্র 

টু 

রে টি উলকি, 
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) 

ই 
অভ্যর্থনা করিবার জন্য নগরীতে বিরাট 
আয়োজন হইতে লাগিল। প্রতিগৃহের 

ঘবারদেশ মকর-মুখ-তোরণে সুসজ্জিত হুইল । 

সারি সারি কদলী-্তত্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুপারি 

বৃক্ষ, আত্র-পল্লব, রেশমের জয়-পতাকা 

চারি দিকে শোভা পাইতে লাগিল। জলপুর্ণ 
মঙ্গল কলসোপরি অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত , / 
হইল। রাজপথ, প্রাসাদের উপরিস্থ গৃহ (দু 
সকল চন্দন জলে অভিষিক্ত হইল। অপূর্ব 
সৌন্দরয্য-মপ্ডিত তোরণের ভিতর দিয়া গ্ুবের 
রথ নগরে প্রবেশ করিল। রাজপথের উভয় 

দিক হুইতে পুরনারীগণ আঁশীর্ববাদ করিয়া 
শ্বেত সর্ষপ, আতপ তুল, দধি, তুর্ববা, জল 

ও ফুল ফ্রবের মস্তকোপরি ছিটাইয়া দিতে 

টং টি মুখে গুণ গান শুনিতে (1 

রণ ৪৬. রা তি 

খত 
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ঙড্মি 
রি 

শুনিতে রাজপুরীতে আসিয়। উপস্থিত হইল। 
সেই হইতে ধ্রুব রাজপুরীতে সুখে বাস করিতে 
লাগিল। 

রাজর্ষি উত্তানপাদ ক্রমে ঞ্রবের অলৌকিক 
প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং 
শুভ দিনে মহাসমারোহে ফ্রবকে রাজপদে 

অভিষিক্ত করিলেন। রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট 
ফ্রবকে দর্শন করিয়া প্রলাকুল নিজ নিজ 

জীবন ধন্য বলিয়। মনে করিল। 

বৃদ্ধ রাজা উত্তানপাদ্দ আপনার জর! 

উপস্থিত দেখিয়া পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য 
বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। 

চর ঃ চি রঃ 

গু ও এ রঃ ঠ গু 

এইখানেই ফ্রব-কথা শেষ হইল । নির্দিষ 
কাল প্রজাপালন করিয়া গ্রব ফ্রবলোকে চলিয়। 

৭১ 

টা 



৪ 

“ ১৫৮০ এ রা ) 

তু 

গেল। রব আজিও নক্ষত্র হইয়! জননী 

ন্ুনীতির সহিত তথায় আছে। সপ্তধি মগুলের 

উত্তর দিকে যে উজ্জ্বল তারকা দেখিতে পাও 

উহারই নাম ঞ্রব। আকাশের অনেক নক্ষত্রই 

ব্যোমপথে ঘুরিয়। ঘুরিয়। বেড়ায় । কিন্তু গ্রুব 

॥ নক্ষত্র অনস্তকাল হইতে এক স্থানেই আছে, 
৮ সে অন্য নক্ষত্রের মত নড়ে না। এই কারণেই 
এ দিগ্দর্শন যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে নাবিকদের 

| নিকট প্রুব নক্ষত্রের বড় আদর ছিল। তখন 

অন্ধকার রজনীতে ফ্রুব নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া 

নাবিকের৷ অকুল সাগর পার হইত। 
চ 

| এ " জঃ এ সাঃ ফা 

4 ৫ ৃ 

॥ 

ঞ 

এ 

রী পর্ণ **। & 4 

] 3 | রা 
ফু ঠা + 

বা রা 
সঃ ্ 

শু 







পরিশিষ। 

শ্রভ্ব তত্ত্ব জ্যাহ্যা। 

ধরচব কথা শেষ হইল। এই ক্ষণ ধ্রব- 

চরিত্র ও তত্বের বৈচিত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই 
একটি কথা বলিব। গ্রুব শীস্ত্রকারের অপূর্বৰ 

স্ষ্টি। ফ্রব-মাহাত্ম্য পুরাণকারদের তুলিকা টা 
সংস্পর্শে কোথায় কিরূপ প্রকটিত হইয়াছে ্ 

তাহা সম্যক্রূপে বুঝিতে হইলে পাঠককে 
ফ্ুবের দৃঢ় নিষ্ঠা ও সারল্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। গ্রুবের বিশেষত্ব এই যে 
তাহার অনাবিল চরিত্রে মানব-্ৃদয়ের নর 

সদ্গুণইসপূর্ণ মাত্রায় এবং যথাযথ ভাবে ফুটিয়া 
উঠ্িয়াছিল। ঞ্রব ক্ষুদ্র বালক হইলেও তাহার 
হৃদয় ও মন সতত সংযত ও কর্তব্য-বুদ্ধি-চালিত। ২ 

মে - পু 
রঃ 

৮ ॥ 

এ শী 

. 

রী রি: 
ন্ ঙ 

| ০১০ 
সি) 

প্র রি টা 

রর 
টি 

্ 

১ ৫ র্ 

7 

এ. 

০ 
পি 

রা ০১১২009১৫ 

এ 
টে চা 

া 

৫ পূ. ৃ | | 

চক, ।। / 
নু রঃ না চল 

| ্ ট্রি ১১ খা 

॥ 
॥ 

॥ রঃ 
ও ্ , 

চা ্ঃ | 1 5 



চু 
ক্ষুদ্র শিশুর ছয় মাসের কঠোর তপস্যা) শারী- 

রিক ও মানসিক কষ্ট-সহিষুতা, সর্ববাপেক্ষা 
ঘোর অরণ্যানীর ভিতর প্রলোভন প্রভৃতির 

সহিত সংগ্রাম, সহত্র বতুসর পর আজিও সেই 

বিষয়গুলি ভাবিতে গেলে স্তস্তিত ও বিস্মিত 
হইতে হয়। আর একটি কথা এই গ্রুব যে 
দীর্ঘ কালব্যাপী কঠোর ব্রত পালন করিয়াছিল, 
অন্তদূর্ভিতে তাহার ছুই অংশ পরিলক্ষিত হয়। 
৮৭ নিয়মিতাহার প্রভৃতি দ্বারা দেহশুদ্ধি 

ও দেবভক্তি দ্বারা পল্পপলাশ-লোচন শ্রীহরির 
সাক্ষাৎলাত । খ্ুবের জীবনে ছুইটি ঘটনা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এই ঘুটনায় এ্বের 
সমস্ত শক্তি-পৃ প্রকৃতি পরিস্ফ,ট হইয়াছিল । 
পিষ্ভার অনাদর ও দেবর্ধি নারদের নিকট ব্রহ্ম 

... ঝন্ত্র লাভ এই দুইটি ঘটনা গ্ুবের ধর্ম জীবনকে 
৬. সিদ্ধির পথে অগ্রসর করিয়। দিয়াছিল। 



্ ঢু / 
চে 

রাজ! উত্তানপাদের ছুই বিবাহ ব্যাপার কেহ 

কেহ নৈতিক জীবনের সহিত ভোগ বিলাসের 
ভীষণ সংগ্রাম রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাহারা বলেন আপাতমধুর ন্ুরুচি বা ভোগ 
বিলাসের দিকে মানবের মন আকুষ্ট হয়, 
স্থনীতি বা! ধর্মের দিকে তখন তাহার অনাদর 

ও উপেক্ষার ভাব লক্ষিত হয়। উত্তানপাদ 

রাজ। মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়! স্বরুচিকে আপন 

করিয়া লইলেন। স্থনীতি ব৷ ধর্মের সাত্বিক 

প্রভাব তখন তাহার হৃদয় অধিকার করিতে 

পারিল না। শ্বরন্স ও অহেলি 
সহিত জং্রান্ম ও তাহান্স স্লে 

সত্য প্রতি! ইহাই গর্ব চ্িতেক্ 
সন *তথ্য। ধর্মের উজ্জ্বল আলোকে 
অধন্রনের নাশ হয়, গ্রবের দহিত অগ্রব ব্রা 

রং অনিত্যের যে অহরহ যুদ্ধ চলিতেছে ইহাই 4 



দেখাইবার জন্য আমাদের আর্য খধষিগণ গ্রুব, 

গ্রহলাদ ও আরও শত শত শাস্ত ও সত্য- 

'প্রতিজ্ঞ বীরবালকের পুণ্য কাহিনী লিখিয়া 
গিয়াছেন। অপর পক্ষে অনন্ত কালস্থায়ী 

প্রবকে মহাজ্োতিক্ষরূপে বৈজ্ঞানিকগণের | ৃ 

পরিকল্পনা গ্রুব বা নিত্যের প্রতি তীহাদের ৃ 
3)) তক্ভি-মিশ্রিত শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ করিতেছে। ৫, 
্ ] কাহারও মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে 

”  গ্রুব নামে কোনও বিখ্যাত জ্যোতির্র্বিদি পণ্ডিত 

প্রথমে আকাশ পথে খ্রুব নক্ষত্রের আবিষ্কার 

করেন। সেই হইতেই সম্ভবতঃ আবিষ্ষর্তীর 

নামে ধরব নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে। কল্পনার 
সাহায্যে এই দেব চরিত্রের আর অধিক 

বিশ্লেষণ করা স্থুসঙ্গত নয় মনে করিয়া এই 

খ্বানে এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম । 
রি 

রাজ (শা "করিতেন 

এপ 

১ 



ষ্ প 

১০রলিরা 

পিক ৯২ »০০ স্পট 

৮০০ 
ই 

৫ 

মু 
রি 

কর্তৃক 
হআহন্লিত ভ্তন্ব। 

১। 

যোইস্তঃ প্রবিশ্ঠ মম বাচমিমাং প্রন্থপ্তাং 

সংজীবয়ত্যখিল শক্তিধর: স্বধায়া ! 

অন্তাংশ্চ হস্তচরণ শ্রবণত্বগাদীন্ 

প্রাণাশ্মো ভগবতে পুরুষায় তুত্যং। 
২ | 

একত্বমেব ভগবন্লিদমাত্মশক্ত্া 

মায়াখায়োকগুণয়া মহদাদ্যশেষং | 
সৃষ্ট নুবিষ্ত পুরুষ-স্থদ সদ্গুণেষু . 

নানেব দারুযু বিভাবস্ু বছ্ধিভাসি ॥ ূ 
৩। ৃ 

স্বত্ব বসুনয়েদমচষ্ট বিশ্বং . ৃ 
সুপ্ত প্রবৃদ্ধ ইব নাথ ভবৎ প্রপন্নঃ। 

তন্তাপবর্দ্য শরণং তব পাঁদমূলং রঃ 
' বিশ্বর্ধ্যতে কৃতবিদদ! কথমার্তবন্ধো ॥. ! 

ণগ 



৪ 
নূনং বিমুষ্ট মতয়স্তব মায়া 
তে যে ত্বাং ভবাপায় বিমোক্ষণমন্তহেতোঃ | 

অর্চস্তি কললকতরুং কুণপোপ ভোগামিচ্ছস্তি 

যৎম্পর্শজং নরকেহপি নৃণাং ॥ 
৫ । 

বানিরতিস্তঙ্তৃতাং তব পাদপন্স 
ধ্যানাস্তবজ্জন কথা শ্রবণেন বা স্তাৎ। 
সা ব্রহ্ধণি শ্বমহ্মন্তপি নাথ মাভূৎ 
কিন্বস্তকাসি লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥ 

৬। 
ভক্তিং মুদুঃ প্রবহতাং ত্বপ্নি মে প্রসঙ্গে 

ভূয়াদনস্ত মহতামমলাশয়ান!ং ৷ 

যেনাজসোনৃণমুরু ব্যসনং ভবাদ্ধিং 

নেযষ্যে ভবদণ্ডণ কথাম্ৃত-পানমত্ঃ ॥ 
৭ | 

তেন শ্মরস্ততিতরাং প্রিয়মীশ মর্তাং 

৫ যে চান্বদঃ সুত-ুত্বেদ্ গৃছবিত্তদারা: 

২ বেস্বজনাত ভব্ধীয় পদারবিন্ব ৫4 

সৌগ্যনুক হৃদরেছু কত প্রসজাঃ | | র ৃ 
(১ চাষ, চস পু সসেজ 7০০ 

৫ | 



৮। 
তির্যঙ্ নগ খ্জি সরীত্যপ দেব দৈত্য 

মত্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং, সদসন্বিশেষং | 

রূপং স্থবিষ্টমজ তে মহদান্কনেকং 

নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ ॥ 
৪1 

কল্লাস্ত এতদখিলং জঠরেণ গৃহুন্ 
শেতে পুমান্ শ্বৃগনক্তসখন্তদৃক্কে | 

ষন্লাভিসিদ্ধুরুৎকাঞ্চন লোক পদ্ম গর্ডে 

ছামান্ ভগবতে প্রণতোন্ি তশ্বৈ ॥ 
৯৭ 

বং নিত্যমুক্ত পরিশুদ্ধ বিগুদ্ধ আত্মা কৃটস্থ 
আদিপুরুষে৷ তগবাংস্থ্যধীশঃ ৷ 

যদদ্ধযবস্থিতমখণ্ডিতয়। শবদৃষটা! দ্ষ্টা 

স্থিতা বধিমখো! ব্যতিরিক্ত আস্সে ॥ 
১ ১১ 

যন্মিন্ বিরুদ্ধগতয়োহানিশং পতস্তি 
বিস্তাদয়ো বিবিধ শক্তগ্ন আনুপুর্ধ্যা! । 

তন্থজ বিখবভবষেকমনস্তমান্ত 
মাননদমাআঅযবিকারমৎং প্রপন্ধে ॥ » 



১২। 

সত্যাশিষোহি ভগবংস্তব পাদপদ্ম মাশীষ 
স্তথান্থভজতঃ পুর্ুতার্থসূর্তেঃ । 

অপোবমর্ধ্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্ 

বাশ্রেব বসকমন্তগ্রহ কাতরোম্মান্ ॥ 

০০৯ ১ ৫১৯ হিসি পা রানি; 

ও তরে 

৮, 

বং 

্্্ 

বা. 

৬. চটিরিনি, 7, 
পল তং 

সপ্ত 

তু 7 আক টু 












